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többek között szerkesztési elveket és eljárásokat, amelyeknek 
foglalata lehet a „konstruktivitás". Mint tudjuk, 1927-ben 
bírálja és lényegében elveti a konstruktivizmust, de — ahogy 
Szabolcsi állítja - „kívánja a konstruktivitást".29 

Eszerint a konstruktivizmus és konstruktivitás így értelme-
zett kapcsolata, összefüggése témánk számára is eligazító szem-
pont lehet, sőt akár cikkem mottójaként is szerepelhetne, de 
talán többet mond itt mint összegezési szempont, mint a törté-
neti magyarázatot alátámasztó, a hátteret megvilágító „végszó" 
(amely talán egy esetleges vita számára színpadi jelentésében 
is az). 

SZABÓ ZOLTÁN 

TISZTELET A BIBLIOGRÁFIÁNAK* 

A bibliográfiakészítés — szolgálat. A tudományos munka, 
tanulmányok és összegzések nélkülözhetetlen segédeszköze, de 
haszonnal forgathatja a közművelődést szolgáló népművelő és 
pedagógus is. Szolgálat a bibliográfia a nemzet írásbeliségének 
összefoglalására, megmentésére, továbbadására az utókornak. 
Szolgálat, mert a bibliográfia művelői nem állnak meg monog-
ráfiák írására, a felfedezett és a szakrendbe álh'tással „beszé-
lővé" vált adatok következtetéseinek levonására. Áldozatos 
munkájuk látványos eredményeit készséggel átengedik iroda-
lomtörténészeknek és a többi tudományág szakembereinek. 
Kénytelenek is erre az átengedésre, hiszen nem folytathatnák 
tovább gyűjtő és rendszerező szolgálatukat. A legnagyobb bib-
liográfusok neve persze fennmarad. „A Szabó Károly", „a 
Petrik" „a Szinnyei" kézbevétele nélkül aligha születhet e bib-
liográfiákhoz méltó színvonalú tudományos szintézis. 

' 'Szabolcsi: i. m. 393. 
* Gondolatok a Magyar Könyvészet 1 9 2 1 - 1 9 4 4 . két kötetéről és 

néhány más irodalmi bibliográfiáról, lexikonról. 
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Korántsem szándékunk a bibliográfiai és a kutató — összeg-
ző munka értékének összehasonlítása, még kevésbé valamiféle 
rivalizálás vagy érzékenykedő feszültség keltése a kettő között. 
A tisztelet és az elismerés kívánkozik csupán megfogalmazásra, 
amikor kezünkbe vesszük az OSzK kiadásában, Komjáthy 
Miklósné szerkesztésében megjelent két hatalmas kötetet, nem-
zeti bibliográfiánk 1921-1944 közötti szakaszának szépiro-
dalmi, valamint nyelvészeti—irodalomtudományi anyagának 
könyvészeti adatgyűjteményét. 

Könnyű dolga van a recenzensnek, mert a két kötet szer-
kesztője rendkívül tömör, mégis mindenre kiterjedő tanul-
mányban ismertette előre a kötetek készülésének közel fél év-
százados történetét. S amikor most összefoglaljuk ezt a filo-
lógiai pontossággal, példamutató szabatossággal fogalmazott, 
de a munkához fűződő mély érzelmi kötődést minden szerény-
sége dacára elrejteni mégsem egészen tudó tanulmányt, akkor 
bontakozik ki igazán e két kötet létrehozásának terhe és meg-
jelenésének értéke. 

Komjáthy Miklósné A retrospektív nemzeti bibliográfia tör-
ténetéhez (Az 1921-1944 és az 1945-1960 évek könyvé-
szete) című tanulmányában megállapítja, hogy bár a történet-
tudomány jelentősen előrehaladt az ún. Horthy-korszak elem-
zésében, a kutatóknak számos részletkérdésben nem állt ren-
delkezésre a vonatkozó könyvészeti anyag, holott a korszak 
„szellemi hagyatéka bizonyos elemeiben ma is szerves része 
kultúránknak" és a „politikai rendszer megtagadása mellett is 
tudjuk, hogy az orvostudományban éppúgy, mint a nyelvészet-
ben, a matematikában éppúgy, mint a néprajzban vagy a zené-
ben komoly eredmények születtek . . . " , és a korszak szellemi 
termékeit akkor is számba kell vennünk, ha egésze „a törté-
nelem mérlegén hanyatlónak minősül". A nemzeti bibliográfiá-
ban fehér foltként jelentkező időszak könyvészeti feltárása 
lényegében 1954-ben merült fel először, majd idézi a szerző 
Kőhalmi Bélának 1961-ben, a Gödöllői Országos Bibliográfiai 
Értekezleten elhangzott megállapítását: 

5* 
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„. . . Ma sokkal inkább az a helyzet, hogy nincs nemzeti bibliográfiánk 
. . . az 1920 utáni összefoglalás csak ciklusok töredéke. Életem utolsó 
állomásához közeledve nem mulaszthatom el, hogy a nemzettel szem-
beni nagy adósságunkra rá ne irányítsam könytárosaink figyelmét." 

Két évtized múltán immár fogyni kezd ez a nemzettel szem-
beni adósság, de közben igen sok kérdést kellett megoldani. 
Mindenekelőtt a szelektálás problémáját. 

„Könnyen lehet, hogy amit ma jelentéktelennek tartunk, egykor meg-
jelenési idejének jellemző dokumentumaként tartják majd számon . . . 
Csak a munka során, az anyag teljes ismeretében alakulhatnak ki azok 
az elvek, amelyek alapján a különféle szaktudományok azonos vagy 
hasonló kiadványtípusai azonos elbírálás alá esnek. A könyvtáros szub-
jektív szempontjai mellett a válogatása határait befolyásolja a korszak 
is, amelynek anyagát a bibliográfia regisztrálja." 

E mindenképpen helyes megfontolás alapján nem maradtak 
ki az adatgyűjteményből a tankönyvek, a naptárak és a kalen-
dáriumok, sőt esetenként ezek analitikus leírásai sem, hiszen 
fontos adalékokat jelentenek például a korszak irodalomtörté-
netéhez. Az ezúttal kihagyott anyag sem vész kárba. Az iskolai 
értesítők szakbibliográfiai feldolgozására több könyvtár össze-
fogásával kerül majd sor. Két feltétlenül helyes szempont 
említése kívánkozik még ide a válogatás körültekintő voltának 
illusztrálására. Az egyik: 

„Az anyag válogatása nem mechanikusan történt. Az egy ív terjedelem 
alatti nyomtatványok közül is meghagytuk azokat, amelyek valamilyen 
szempontból a korszakra jellemző adatokat tartalmaztak." 

A másik: Az anyagot 

„csak formai, tipológiai szempontból válogattuk, ideológiai, politikai 
tartalmára való tekintet nélkül . . . válogatás nélkül tartalmazza azt a 
címanyagot is, amelyet a nemzeti könyvtár a Zárolt Kiadványok Tárá-
ban őriz". 
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Az anyaggyűjtés elsősorban az Országos Széchényi Könyv-
tárnak beküldött kötelespéldányokra épült, egyéb kiegészíté-
sek ügyében a munka nem mindenütt talált megértésre. Az 
1944. évet illető kiegészítés-kéréseket néhány történészen 
kívül a tudományos intézmények és könyvtárak tucatjai hagy-
ták figyelmen kívül, és a külföldi partnerek közül is csak a 
túrócszentmártoni Matica slovenskával és az újvidéki Matica 
Srpskával alakult ki együttműködés. A szomszéd országok 
nemzeti könyvtáraival való együttműködés pedig kölcsönösen 
igen fontos és előnyös, mert a nemzeti bibliográfiák elsődleges 
gyűjtőkörét a territoriális elv, az ország mindenkori területe 
határozza meg. 

Hasonlóképpen nehéz feladat volt az ún. ponyva, illetve 
detektív- és kalandregények „sorsának", kihagyásának vagy fel-
dolgozásának megoldása. Komjáthyné szakmai tapintatát 
dicséri, hogy Trócsányi Zoltán 1942-es megállapítására hivat-
kozva döntött az „irodalom alatti" rétegek meghagyása mel-
lett: 

„A kor ízléséhez, erkölcstörténetéhez, irodalom alatti irodalmához 
adalékok ezek, melyek nélkül meg sem lehetne rajzolni a mai kor ol-
vasótársadalmát vagy társadalmának olvasmányait." 

Persze az sem könnyű feladat, hogy melyik műveket minő-
sítse a bibliográfus ilyen irodalomnak. 

A Magyar irodalom című VII. és a Nyelvészet - irodalom 
című VI. kötet (nem véletlen a sorrend, visszafelé indul a soro-
zat) valóban sok helyen inkább lexikon, mint bibliográfia, 
hiszen egy szerző valamennyi műve és a róla szóló kiadványok 
mind egyetlen ábécében, szoros betűrendben kerülnek össze, 
akkor is, ha a tétel nem közvetlenül abba a szakcsoportba tar-
tozik, amelyet a bibliográfiai fejezet éppen bemutat. Ha pél-
dául Arany János 1921-1944 közötti „szereplésére" kíváncsi 
a kötetek használója, megtalálja egy helyen, a nem csak róla 
szóló vagy más műfajú adatokra pedig utaló készteti további 
lapozásra. Vagy ha például a versgyűjtemények között akarna 
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tájékozódni, izgalmas olvasmányként is szolgálnak az antoló-
giák „bontásai", hogy például Szakasits Árpád 1926-ban kiket 
sorolt be Harcos énekek. Szabadságdalok, versek, szavalatok 
gyűjteménye című kötetébe. Hasonlóan kormeghatározó és 
továbbgondolkodásra, írásra késztető például a Magyar Nép-
művelők Társasága gondozásában 1942-ben megjelent Szavaló-
könyv, amelyben többek között Ady Endre, Gulyás Pál, Illyés 
Gyula, József Attila, Kaffka Margit, Sinka István, Szabó 
Lőrinc versei is megtalálhatók. Elgondolkoztató a nemzeti bib-
liográfiánk lapjain immár plasztikusan összeállt Radnóti-kép, 
mondjuk a kiadók szemszögéből 1930 és 1942 (!) között: 
Fiatal Magyarország, Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma, 
Nyugat, Cserépfalvi. . . Nem kevésbé fontos például a korszak 
orosz és szovjetorosz műfordítás-címtára, amiből minden 
ellentmondásosság dacára és minden magyarázat nélkül kivilág-
lik, hogy nemzeti kultúránk egészéről is csak az anyag teljes 
ismeretében szerencsés véleményt alkotni. 

A VII. kötet tartalomjegyzéke kommentár nélkül is elárulja, 
hogy az egész korszak irodalmának több mint a fele „kaland-
regények, detektív- és ponyvaregények". Jelzi azonban 
Komjáthy Miklósné tanulmánya, hogy 

„ezek . . . főleg hazai szerzők álnéven írt munkái, akik a siker érdekében 
hangzatos idegen álneveket használtak . . . és nemegyszer a szerkesztés 
után is tisztázatlan maradt a szerzői nevek egységesítése és azonosítása 
. . . pedig lehetséges, hogy az álnév mögött valamelyik ismert író vagy 
valamelyik tudomány ismert képviselője rejtőzik . . . Bibliográfiai cím-
leírásokban foglalt könyvészeti adatai nélkülözhetetlenek a kor olvasó-
társadalma igényeinek és nemegyszer a kényszerből vállalt írói munka 
megismeréséhez. " 

A magyar irodalmat bemutató VII. kötetben egyébként 
Irodalomtudomány, Szépirodalom, Verses műfajok, Szép-
próza, Regények, Detektív- és kalandregények, Elbeszélések, 
Szerzői gyűjtemények, Ifjúsági irodalom — a nyelvtudományt 
és a világirodalmat bemutató VI. kötetben pedig Nyelvtudo-
mány, filológia, Nyelvtudomány általában, Általános nyelvé-
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szet, Egyes nyelvek és nyelvcsaládok, Irodalom, Világirodalom 
az egyes nagyobb fejezetek felosztása. 

A nemzeti bibliográfia személyi és költségvetési kereteinek 
szűkössége miatt csak a területi elv, az országhatárokon belül 
megjelent könyvek feldolgozását vállalhatta, a világ és külö-
nösen a szomszéd országok magyarságának szellemi produk-
tumai kényszerűségből ugyan, de kimaradtak. Komjáthyné 
kétséget kizáróan mutatott rá tanulmányában, hogy 

„helyesebb lett volna az 1 9 2 1 - 1 9 4 4 és az 1 9 4 5 - 1 9 6 0 közötti perió-
dusban is az egész belföldi és külföldi magyar szakirodalom jegyzékét 
adni egy összefoglaló kiadványban. Az a nagyszámú mű, amely min-
denekeló'tt a szomszéd államokban, Csehszlovákiában, Jugoszláviában, 
Romániában s a Szovjetunióban, majd egyéb államok területén meg-
jelenik, szerves része kellene hogy legyen nemzeti bibliográfiánknak." 

Nem a szerkesztő felelőssége, hogy ezek az anyagok mégis 
kimaradtak. Kimaradtak, s ez a magyar nemzeti művelődésről 
alkotott képünk súlyos deformálódásának folytatódását ered-
ményezi, hiszen az 1920 utáni magyar művelődésről az ötve-
nes-hatvanas években — a teljes anyag ismerete nélkül — kiala-
kított kép kedvezőtlenségét még inkább fokozta a Tanácsköz-
társaság utáni emigráció és az ún. haladó mozgalmak irodalmi 
eredményeinek esetleges és szétszórt feldolgozása. Nem szól-
ván arról a világviszonylatban párját ritkító teljesítményről, 
amit a szomszéd nemzetek irodalmának és kultúrájának tolmá-
csolásában a szomszéd országok magyar nemzeti kisebbségei-
nek írói létrehoztak. Lenyűgöző erővel mutatkozik ez meg pél-
dául, ha bárhol belelapozunk Domokos Sámuel A román iro-
dalom magyar bibliográfiája 1831-1960 című kötetébe. Alig 
van akár kevésbé jelentős román író is, akinek munkásságából 
ne készült volna magyar nyelvű fordítás a romániai magyar 
írók közvetítése nyomán. Ha viszont nemzeti bibliográfiánk új 
VII. kötetét nézzük, a román irodalom és magyar fordításai 
jelentéktelen adalékok, híven tükrözve az egykorú hivatalos 
hazai „érdeklődést". Ugyanez a helyzet Csehszlovákia és 
Jugoszlávia vonatkozásában is, mintha magunk dokumentál-
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nánk, hogy ezek a teljesítmények nem tartoznak nemzeti 
művelődésünk egészébe. 

A kötetek szerkesztője nem tehet erről az aránytalanságról. 
A számára megszabott keretben csak legnagyobb bibliográfu-
saink teljesítményéhez mérhetőt alkotott. Sőt! Tanulmányá-
ban — aminek véleményem szerint sokkal nagyobb publicitást 
kellett volna kapnia — valamennyi társadalomtudomány műve-
lője számára megszívlelni és alkalmazni való szempontként veti 
fel az együttműködés szükségszerűségét a szomszédos orszá-
gokkal: 

„Nem kétséges, hogy retrospektív nemzeti bibliográfiai feladataink 
szempontjából elengedhetetlen a szomszéd népek bibliográfusaival való 
együttműködés. Minél inkább előrehaladunk az időben a retrospektív 
feltárásban, annál inkább szükségünk van szomszédainkkal való együtt-
működésre az egykor velünk egy államban élt népek közös kultúrpro-
duktumának közlésében. Maga a forrásanyag is ezt az egyetlen lehet-
séges megoldást sugallja, hogy a Kárpát-medence múltját illetően min-
den ország, amelynek bármely kis része e területen fekszik, egyképpen 
illetékes a kutatásokra s a tudomány eredményeinek regisztrálására. A 
nagyobb szintézisek és összefoglalások többnyire ezt az elvet követik. 
(A régészeti bibliográfia területi alapja is a Kárpát-medence, a néprajzi 
bibliográfia is felöleli a szomszéd országok magyarságára vonatkozó 
adatokat is.) Ebből következően egy állam keretében élő népek könyv-
termésének retrospektív bibliográfiáiban szükségszerűen átfedések 
jelentkeznek. Egy nemzet szakirodalma pedig annál hasznosabb a tudo-
mányos kutatás számára, minél több oldalról - esetleg párhuzamos köz-
lésekben vagy közös vállalkozásban készült kiadványokban kerül fel-
tárásra." 

* 

A két háború közötti korszak a szlovák nemzeti bibliog-
ráfiának is fehér foltja volt, és mutató-, illetve kiegészítő 
köteteivel együtt 1979-1980-ban jelent meg a Szlovák köny-
vek bibliográfiája 1919-1938 a Szlovák Nemzeti Könyvtár 
gondozásában a pozsonyi egyetemi és a kassai tudományos 
könyvtár közreműködésével. Az egykorú Csehszlovákia terüle-
tén — beleértve Kárpátalját (Podkarpatská Rus — ma Ukrajna 
Kárpáton túli Területe) - megjelent szlovák nyelvű könyvek 
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bibliográfiája ez, és lényegében az egész szlovák írásbeliséget 
magában foglalja az Egyetemes Tizedes Osztályozás alkalma-
zása nélkül. Másfél vaskos kötetnyi viszont a mutatórendszere, 
amely szerzőkre, illusztrátorokra, fordítókra, fordításokra, 
kiadókra, nyomdászokra és nyomdákra, a kiadási helyre és a 
címek regisztrálására is kiterjed. Csak ez utóbbi vaskos 
kötetnyi, 800 nyomtatott oldal terjedelmű, és jelentős a soro-
zatok kötetekre bontása is. Számos nyilvánvaló és rejtett hun-
garikum található a kötetekben első belelapozásra. Az egészen és 
félig hivatalos többnyelvű (rendszerint szlovák—német-
magyar) kiadványok, a magyarról szlovákra fordított könyvek 
sora és más hungarikum-vonatkozások. Annak ellenére, hogy a 
bibliográfia gyűjtőköre csak a területi nyelvi szlovákumokat 
regisztrálja, néhány esetben — leggyakrabban éppen velünk — 
kivételt tesz, hiszen jó néhány Budapesten, Érden, Békés-
csabán kiadott könyvet is felvesz, nyilván szlovákiai nyomda-
hely okán, sőt Nagylak esetében még romániai kiadási hely is 
szerepel. 

Nem sokkal gazdagabb a magyarról fordított művek jegy-
zéke a mi VI. kötetünk szlovák fordításainál, s ez is tele van 
hiányokkal, kérdőjelekkel, következetlenségekkel, hibákkal — 
meg jelentéktelen kiadványokkal. (Ady Endre keresztneve 
szerepel még szögletes zárójelben, Arany Jánosé már nem. 
Bérezik Árpádét a főszövegben jól, a mutatóban már hibásan 
írják, a többi magyar szerzőé Stefan, Csepreghy Ferenc Sárga 
csikója pedig Cepreghy, Frail о szerzősége alatt található, és 
még a Pál utcai fiúk szerzője is Molnár, Frantiáek, Móricz azon-
ban nem Zigmund, hanem Zsigmond. Az igen sok kérdőjel és 
más bizonytalanság nem csupán a két ország egykorú kulturális 
ellenségeskedését jellemzi, hanem a kölcsönös együttműködés 
feltétlen szükségességét is példázza. Annál is inkább, mivel 
nem csupán az 1936-ban a szlovák kommunistaellenes moz-
galom gyűjteményeként megjelenő A magyar bolsevikok táma-
dása Szlovákia ellen 1919-ben című kiadványtípusok láttak 
napvilágot Csehszlovákiában, hanem a Barta Sándorhoz 
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hasonló kommunisták művei is. Sajnos, ő nem szerepel a 
magyar írók között. Igaz, amikor 1926-ban Podivná história 
(Csodálatos történet) címen folytatásos regénye szlovák for-
dításban megjelent, akkor már Bécsből a Szovjetunióba került. 

Északi szomszédaink is nagy lépéssel jutottak előre saját 
nemzeti bibliográfiájuk teljessé tételében, kiaknázása náluk is a 
jövő feladata. Az együttműködés a szlovák és a magyar köny-
vészeti kutatásokban pedig — úgyszintén. (L. Vallás fejezet 1. 
köt. Ima- és énekeskönyvek.) 

A megvalósult együttműködés eredménye Dionyz Öu-
riSin bibliográfiája a szlovák irodalmi komparatisztikáról, 
amelyben a magyar szlovakisztika és a szlovák hungarisztika 
kölcsönössége méltó helyet, terjedelmet foglal el. Talán azért 
is, mert a szlovák összehasonlító irodalom legjobb tudósainak 
egyike maga vállalkozott a bibliográfiai munka mikrofilológiá-
jának megvalósítására. 

A Nyitrai Pedagógiai Kar Irodalmi Kommunikáció és Kísér-
leti Módszertani Kabinetje mindenekelőtt műfordítással, 
stilisztikával, módszertannal, textológiával foglalkozik. Mint 
ilyen, szoros kapcsolatban van a Szovjetunió, az NDK, 
Lengyelország, Magyarország és Bulgária kutatóival, és két 
szlovákiai magyar hungarológus, Zsilka Tibor és Dénes Imre 
munkássága jelentős összekötő kapocs a két nemzeti tudomá-
nyosság között, aminek látványos eredménye Anton Popovié 
műfordításelméleti kötetének fordítása Zsilka Tibor tollából a 
Madách Kiadó gondozásában, amiből a magyar-csehszlovák 
közös könyvkiadás keretében 250 példányt átvettünk. A nyit-
rai Kabinet immár szerény kiállítású, de annál tartalmasabb 
bibliográfiai kötetben foglalhatta össze másfél évtizedes tevé-
kenységét. A sok szempontú összeállításban természetesen 
gyakori a magyar nyelv és irodalom. Megtudjuk a bibliográfiá-
ból, hogy Dénes Imre például Jókai Mór Rab Rábyját ele-
mezte, foglalkozott az elbeszélő irodalmi szövegek redukálásá-
val, és nemrégiben jelent meg az Akadémiái Kiadónál az Actes 
du VIIIe Congrès de Г Association Internationale de Littérature 



Forum 827 

Comparée с. gyűjteményben Textual Features of Adapted 
Texts c. cikke. Zsilka Tibor gyakori szerzője hazai nyelvészeti 
folyóiratainknak, és ő az egyetlen kutató, aki napjainkban a 
szlovákiai magyar írók stílusával foglalkozik. Stilisztika és 
statisztika című könyvét az Akadémiai Kiadó adta közre. 

A Documentatio Borsodiensis sorozat második tagjaként lá-
tott napvilágot Miskolcon V. Busa Margit Kazinczy Ferenc 
bibliográfiája, amely szerény kivitelben igen értékes, nagy mun-
kával összegyűjtött anyagot tartalmaz: kötetben megjelent saját 
műveinek szövegközléseit és ismertetését, periodikumokban 
megjelent műveit és ismertetésüket, kortársai műveinek sajtó 
alá rendezését és az általa írt bevezetéseket és ismertetéseket, a 
kötetben és periodikumokban megjelent Kazinczy-fordítások 
szövegközlését, a műveiről, fordításairól és személyéről meg-
jelent irodalmat, valamint Kazinczy társszerzős műveit, azok 
mások által történt átdolgozásait és a családra vonatkozó adat-
közléseket. Igaza van Fried Istvánnak, a kötet egyik lektorának 
Előszavában : 

„Segítség ez a bibliográfia, a kutatóknak, a hírlapíróknak és az olvasók-
nak. S a maga nemében kiemelkedő jelentőségű . . . Készülnek nálunk 
bibliográfiák . . . de ún. „személyi" bibliográfia, tehát egy jelentős 
egyéniség munkásságának és a róla írottaknak teljes fölmérése ugyan-
csak ritka . . . Tán további hasonló bibliográfiákra ihleti az irodalom-
tudomány iránt fogékony vállalkozókat." 

Igen. Tisztelet a bibliográfiának! 
Százezer példányban látott napvilágot nemrégiben A román 

irodalom szótára, azaz lexikona. Kár, hogy címe nem eléggé 
pontos, hiszen nem román nemzetiségű írókat és irodalmi cím-
szavakat is tartalmaz, és nyomdai kiállítása igen szerény. így is 
fontos gyűjtemény ez, mindenképpen hasznos kézikönyv a 
román olvasóközönség számára az ottani magyar írók megisme-
résének elősegítésére is. Számunkra is tanulságos és tanulmá-
nyozandó az anyag, amelynek közvetlen hungarikumai: 
Asztalos István, Bajor Andor, Bálint Tibor, Benedek Elek, 
Bodor Pál, Csehi Gyula, Domokos Géza, Erdélyi Helikon, 
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Fodor Sándor, Franyó Zoltán, Gaál Gábor, A Hét, Johannes 
Honterus, Horváth Imre, Horváth István, Huszár Sándor, Igaz 
Szó, Kányádi Sándor, Karácsony Benő, Kiss Jenő, Korunk, 
Kovács György, Lászlóffy Aladár, Létay Lajos, Majtényi Erik, 
Méliusz József, Nagy István, Nicolaus Olahus, Papp Ferenc, 
Sütő András, Szabédi László, Szabó Gyula, Szász János, 
Székely János, Szemlér Ferenc, Szilágyi Domokos, Tabéry 
Géza, Utunk. 

Érezni még a nyomdafestéket a Balogh Edgár főszerkesz-
tésében megjelent Romániai magyar irodalmi lexikon első, A. -
F kötetén. Az alcím jelzi a feldolgozás széles körét: Szép-
irodalom, közirás, tudományos irodalom, művelődés - egyszó-
val az egész írásbeliség, ideértve a társadalom- és természet-
tudományokat, a zene- és a képzőművészetet is. Egyértelmű és 
következetes a lexikon tematikája. Kizárólag romániai anyagot 
ölel fel, a régebbi hagyomány csak akkor kap címszavakat, ha 
1918 utáni feldolgozással kapcsolatos. Ugyanez a bibliog-
ráfiai-filológiai egyöntetűség, pontosság jellemzi a nagy-
szabású vállalkozás szakmai megoldásait, különösen az utalók 
rendszerével teljessé tett „névtárat". Ilyen módon azok a 
nevek is szerepelnek, akiknek viselői önálló kiadványokkal 
nem rendelkeznek, de szerkesztői, lektori stb. tevékenységük-
kel megörökítendő munkásságot fejtettek ki a magyar írás szer-
vezésében. 

Már az első kötet alapján megállapítható az enciklopédia-
műfaj legjobb hagyományainak alkalmazása, sőt továbbfej-
lesztése. A száraz adatokat szinte regényszerűen izgalmas, állás-
foglalásra késztető címszó-feldolgozások követik. Az emlékirat 
vagy az emigráns írók, az emlékkönyv címszó például remekbe-
szabott összefoglalás, amellyel egyaránt könnyen boldogul a 
csak középiskolai és a legmagasabb tudományos képzettséggel 
rendelkező irodalomkedvelő. Elkötelezettsége, az irodalom-
politika és a szó legnemesebb értelmében vett népművelő cél-
kitűzése főleg a romániai magyarság megfontolt, a szülőföld 
végtelen szeretetéből táplálkozó önismerete az együttlakó nép-
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társakhoz, elsősorban a románokhoz fűződő testvériség irányát 
követi. Az emigráns írók címszóban például ezt olvassuk: 

„Az 1918-19-es emigráció . . . lényegesen hozzájárult a kisebbségi hely-
zetbe került magyarságnak a demokrácia, humánum, társadalmi forra-
dalom, béke és szocializmus irányában való tájékozódásához . . ." 

Következetesen megvalósul a kötetben az Előszó ban fogal-
mazott célkitűzés: 
„A klasszikus és kortárs világirodalomra kitekintő' műfordítás-irodal-
munkat felölelve, külön gondot fordítottunk a nemzetiségi irodalom 
sajátos szerepkörébe tartozó műfordítás-irodalom románból merített 
anyagának bemutatására. Azoknál a szerzőknél, akik anyanyelvükön 
kívül román vagy más nyelven is közöltek írásokat, foglalkoztunk ezek-
kel a munkákkal, s feltüntetjük a romániai magyar irodalmi alkotások 
más nyelvű megjelentetését is." 

A bibliográfiák fontos alaptörvénye a pontosság. A tipog-
ráfia, az egész nyomdai kiállítás áttekinthetősége, a nem 
magyar nyelvű szövegek pontossága, a magyar nyelvűek válasz-
tékossága, szabatossága, egyszerű szépsége mind-mind igen 
nagy értéke a kötetnek, akár a nagy gonddal összeállított Hely-
nevek jegyzéke, amely szerényen csak jegyzéknek nevezi 
magát, holott Románia, Csehszlovákia, Jugoszlávia és a 
Szovjetunió esetében a magyar helységnevek román, szlovák, 
szerb-horvát, illetve ukrán megfelelőit és közigazgatási beosztá-
sát is közli. 

Tisztelet a bibliográfiának, enciklopédiának, lexikonnak -
nemzeti tudatunk, más népeket megismerő és megbecsülő tájé-
kozódásunk előmozdítóinak. A neves és szürke munkatársak-
nak, akiknek aprómunkája nyomán népek kultúrájának időt-
álló épületei magasodnak. 

* 

Az Országos Széchényi Könyvtár gondozásában megjelent két bibliog-
ráfia-kötet adatai: Magyar könyvészet 1921-1944. A Magyarországon 
nyomtatott könyvek szakosított jegyzéke. VI. Nyelvészet-Irodalom. 
(Szerkesztette Komjáthy Miklósné.) Bp. 1981. OSzK.; ua. VII .Magyar 
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irodalom. Bp. 1980. OSzK. A korszakban működő személyek és in-
tézmények teljes tevékenységét majd a sorozat utolsó köteteként meg-
jelenő Betűrendes mutató foglalja össze, az 1 - 7 . kötet tartalom szerint 
rendezett címanyagának szerves kiegészítésére. - Komjáthy Miklósné 
tanulmánya: Országos Széchényi Könyvtár 1978. évi Évkönyve. Bp. 
1980. 2 4 7 - 2 7 5 . - Domokos Sámuel munkája: A román irodalom 
magyar bibliográfiája 1831-1960 ( 1 9 6 1 - 1 9 6 5 ) . Bukarest, 1966. Iro-
dalmi Könyvkiadó. - A szlovák bibliográfia adatai: Bibliográfia slo-
venskfch knih 1919-1938. I -III . Martin 1 9 7 9 - 1 9 8 0 . - A szlovák iro-
dalmi komparatisztika bibliográfiája: Dion^z ÖuriSin: Bibliográfia slo-
venskej literárnej komparatistiky. Martin 1980, Matica slovenská. - A 
nyitrai kabinet kiadványa: Kabinet literárnej komunikácie a experi-
mentáinej metodiky Pedagogickej fakulty v Nitre. Vyskum, bibliográfia 
1967-1981. Nitra, 1981. Ped. fakulta. - V. Busa Margit munkája: 
Kazinczy Ferenc. Bibliográfia. Miskolc, 1981. II. Rákóczi Ferenc 
Megyei Könyvtár és a Herman Ottó Múzeum. - A román irodalmi 
lexikon: Dictionar de literatura Romána. Coordonator Dim. Päcurariu. 
Bucurejti, 1979. Univers. - A Balogh Edgár főszerkesztésében készült 
kötet: Romániai magyar irodalmi lexikon. Szépirodalom, közírás, tu-
dományos irodalom, művelődés. I. A - F. Bukarest, 1981. Kriterion. 
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